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Inhoud van de verpakking: 

1. ECOROOM x 1

2. SELV box x 1

3. Muurverbinding x 1

4. Rozet x 1

5. Boorsjabloon x 1

6. Bevestigingsset x 1

7. Gebruiksaanwijzing x 1 



1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 - Inleiding  
Deze handleiding is bedoeld als hulp bij het gebruik van de ECOROOM.  

Hiermee krijgt u een duidelijk beeld van het apparaat en kunt u het veilig installeren en gebruiken.  

Omdat deze producten voortdurend in ontwikkeling zijn behoudt Soler & Palau zich het recht voor deze 

handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

1.2 - Garantie en wettelijke aansprakelijkheid 
Garantie 

De ECOROOM warmteterugwinmodule heeft een garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Deze 

garantie omvat de gratis levering van reserveonderdelen.  

Vallen niet onder de garantieregeling :  

Kosten voor montage en demontage 

Fouten die volgens Soler & Palau te wijten zijn aan een slechte installatie, verkeerd gebruik, nalatigheid of 

ongeval. 

Fouten die zich voordoen na het hanteren of repareren door een derde persoon, zonder de toestemming van 

Soler & Palau.  

Voor het retourneren van een defect onderdeel dient de gebruiker contact op te nemen met zijn installateur. 

Burgerlijke aansprakelijkheid 

De ECOROOM werd ontworpen voor de toevoer van frisse lucht naar individuele of collectieve leefruimten of 

voor een kleine tertiaire ruimte met de grootte van een woonkamer. Soler & Palau is niet verantwoordelijk 

voor schade veroorzaakt door: 

•Verkeerd gebruik;

•Normale slijtage van de onderdelen;

•Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en de

inbedrijfstelling;

•Het gebruik van niet door Soler & Palau geleverde onderdelen.

1.3 - Veiligheid  
Algemene veiligheidsvoorschriften  
Na installatie is er volgens de EU-richtlijnen geen enkel risico voor de veiligheid, de gezondheid en het 

milieu. Dit geldt tevens voor de andere producten die tijdens de installatie worden gebruikt. 

Neem de hierna volgende algemene richtlijnen goed in acht : 

Volg de veiligheidsvoorschriften zodat schade aan de ventilatoren en personen wordt vermeden 

De technische kenmerken uit deze handleiding mogen niet worden gewijzigd 

De ventilatoren mogen niet worden gewijzigd  

De ventilatoren dient men te voorzien van éénfasige wisselspanning (AC) 230V/50Hz 

De ECOROOM dient volgens geldende normen te worden aangesloten op het net zodat de installatie 

in overeenstemming is met de EU-richtlijnen.  

Het apparaat dient men dusdanig te monteren dat bij normale gebruiksomstandigheden geen risico 

bestaat om in aanraking te komen met bewegende delen en onderdelen die onder spanning staan. 

De ECOROOM voldoet aan de reglementering m.b.t. elektrische apparaten. 

Schakel voordat u werkzaamheden uitvoert de stroom van het toestel altijd uit. 

Gebruik de aangepaste gereedschappen. 

Gebruik het toestel uitsluitend voor het doel waarvoor het ontworpen is. 

Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door kinderen wanneer ze ouder dan 8 jaar zijn en onder 
toezicht van een volwassene staan. Kinderen mogen niet spelen met dit apparaat. Onderhoud en 
schoonmaken van de unit mag nooit door kinderen worden gedaan.

Belangrijk: Deze unit zuigt lucht aan en dus moet u zeker zijn van het feit dat er geen schadelijke 
lucht  zoals gas of rook wordt aangezogen. Dus zorg, dat u vooraf goed bekijkt waar u de lucht aanzuigt 
en de aanzuig mond plaatst. In keukens moet u aan de wettelijke voor schriften voldoen, zoals plaatsing 
minimaal 750 mm boven het fornuis. Er mag geen trekkoord zijn bevestigd.



2. TECHNISCHE INFORMATIE

2.1 – Algemene omschrijving 

De ECOROOM zorgt voor een optimale ventilatie van de ruimte waarin hij geplaatst is met een 

optimale energieterugwinning. Hij onttrekt lucht uit de ruimte en zorgt voor de toevoer van frisse 

lucht. De afzuiging van de lucht en de luchttoevoer zijn gescheiden. Er gebeurt uitsluitend 

overdracht van de calorieën naar de frisse lucht. Dankzij de cilindervormige wisselaar bereikt de 

ECOROOM een rendement van 75%. 

2.2 - Beschrijving 

D 100 mm of 150 mm 

Toevoer 

frisse lucht 

Inblazen frisse lucht 

Afvoer van 

vervuilde 

lucht 

Uitstoot naar  

de buitenlucht 



2.3 – Kenmerken 

- Opengewerkte tekening

Gewicht:    3 Kg (D100mm) 

 3,2Kg (D150mm) 

Aansluitdoos elektrische 

verbindingen  

Ventilator voor inblazen  

Luchttoevoer en uitstoot 

naar de buitenlucht  

Vooraanzicht 

Afzuigventilator 

Cilindervormige wisselaar 



- Afmetingen

Dikte van de 

muur in mm 

(A)

Wisselaar type 

(B)

100-310 310

311-430 430

431-500 500

501-600 600



3. INBEDRIJFSTELLING

-1-

Maak een keuze voor de montagerichting ten opzichte van het plafond en 

neem een minimumafstand in acht. Bevestig het trekkoord volgens de 

montagerichting.  

-2-

Verwijder het omhulsel 

-3-

Gebruik de 3 

bevestigingsopeningen 

Bevestigingsopeningen 

-4-

Controleert oriëntatie 

wisselaar 



-6-a

 Lijm de afdichting vast en verwijder 

 overtollige lijm.  

-7-a

 Monteer de wisselaar in de muurdoorgang en 

 bevestig de behuizing d.m.v. de 3 schroeven. 

-8-

 Plaats het rozet op de buitenmuur. 

   Montage met afdichting: 

-4-a

Maak de opening van 117 mm of 162 mm 

-5-a

Markeer de positie van de afdichting. X= dikte van 

de muur  



4. AANSLUITINGEN EN ELEKTRISCHE KENMERKEN

Voedingskabel type 

H05VV-F-2G0,5 

-5-

  Plaats het rozet op de buitenmuur. 

Montage met koker (niet meegeleverd): 

A 99 of 149 mm

B
Binnendiameter 100 of 150 mm 

minimum

C Diameter 107 of 158 mm minimum

X Dikte van de muur

Kunststofschuim 

Koker 

-4-b

Snij de koker voor de binnendiameter (B) af op de lengte van de muurdoorvoer (X). Zet de koker vast 

met kunststofschuim. Monteer de wisselaar in de koker en bevestig de behuizing d.m.v. de 3 schroeven.   

IPX4 - 230V – 50/60Hz – 30W – 0,2A 



5. BEDIENING VAN DE ECOROOM

• Handmatig

De EcoRoom is voorzien van een trekkoord waarmee men handmatig naar de 'boost'-modus of

terug naar de normale modus kan schakelen door trekken aan het koord.

• Luchtvochtigheid regeling (automatisch)

De EcoRoom is voorzien van een automatische luchtvochtigheid regeling. Als de luchtvochtigheid

van de ruimte waarin hij geïnstalleerd is hoger komt te liggen dan 65% dan verhoogt de EcoRoom

zijn debiet in verhouding hiermee. Wanneer de luchtvochtigheid afneemt dan vermindert ook het

luchtdebiet in verhouding.

• Bypass zomer (automatisch)

De EcoRoom is voorzien van een systeem dat de opwarming van de ruimte verhindert. Dit 
bypass-systeem snijdt de luchttoevoer af als de temperatuur voor het inblazen boven de 25ºC ligt.

• Vorstbescherming (automatisch)

De EcoRoom is voorzien van een vorstbescherming van de wisselaar bij extreem lage 
temperaturen. Deze bescherming voorkomt beschadiging aan de wisselaar.

• Comformtmodus (automatisch)

De EcoRoom is voorzien van een systeem dat de afkoeling van de ruimte verhindert door toevoer 
van frisse lucht. Dit systeem vermindert het debiet van frisse lucht wanneer de temperatuur van 
het inblazen onder de 15ºC ligt. Wanneer de buiten temperatuur <10ºC is zal de unit stoppen.

Voor badkamer toepassing (beschermklasse > IPX4).  
De voeding moet buiten de badkamer geplaatst worden omdat het 230 V is.

Voeding kabel type 
H0VV-F-2G0,5

Voeding

Schakel de voeding uit

Plaats SELV box

Gebruik de 4 punten voor bevestiging

Gebruik de klemmen om de kabel te 
bevestigen

Maak de elektrische aansluitingen 
zoals aangegeven 

Sluit het af



6. ONDERHOUD

  Controleer jaarlijks alle componenten van het systeem en reinig indien nodig (ventilatoren, wisselaar, 

-1-

Open het omhulsel. 

-2-

 Demonteer de ventilator voor het inblazen . 

-4-

De handgreep naast de aansluitdoos 

voor de elektrische verbindingen 

vastschroeven.  

-5-

                  De wisselaar eruit trekken 

-3-

Draai de centrale schroef los 

Voorzichtig 

behandelen 

O 

O 

Koppel het apparaat los voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoert.  



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN S.L.U. 
C/ Llevant, 4 

08150 Parets del Valles (Barcelona) 

Tel. +34 93 571 93 00 

Fax +34 93 571 93 01 
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